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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

ITAÚ

Conversão de 1/3 das
Com venda de ações, Dilma vai na
férias em abono
contramão do prometido na campanha
O novo governo (2º mandato)
de Dilma Roussef ainda nem havia
tomado posse e a presidente dava
uma declaração que deixou
estarrecidos seus apoiadores.
Dilma afirmou que vai abrir o capital
da Caixa Econômica Federal ao
mercado de ações. A proposta, se
implementada, irá na contramão do
que foi prometido durante a
disputadíssima campanha eleitoral
de 2014. Conforme lembrou o
presidente da Contraf-CUT, Carlos
Cordeiro, Dilma se comprometeu
com o fortalecimento dos bancos

públicos.
No Curtas e Novas de nº 2294,
de 6 de agosto de 2007, publicamos
duas matérias nas quais criticamos
a venda de ações do Banrisul, o
banco público estadual, que estava
sendo encaminhada pela então
governadora do Rio Grande do Sul,
Yeda Crusius. Abaixo, reproduzimos
as matérias, na íntegra. Ao fazer
algumas algumas adaptações à
realidade da CEF, você vai constatar
que o texto serve como uma luva ao
caso da proposta de venda de ações
do banco federal que é 100% público.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

ESPANHA

Venda de ações desviará o banco
de sua função social
“Certamente, aqueles que
compraram ações do Banrisul não o
fizeram comovidos com o papel
desempenhado pelo banco na
sociedade gaúcha. O apoio do banco
aos pequenos agricultores e
empresários e ao desenvolvimento
do Estado seriam tão atraentes
assim?
Numa época em que o ganho
única e exclusivamente individual é
considerado sagrado, em que o

interesse coletivo é solenemente
desprezado? Não. O que os
chamados investidores querem é
auferir rendimentos cada vez
maiores, a cada semestre, para suas
ações.
Assim, para atender ao
desejo dos investidores , a função
social do banco terá que ser relegada
mais e mais a um segundo plano.
Isso, se não for completamente
extinta.”

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - III

Funcionários deverão sofrer pressão
ainda maior para cumprirem as metas
“Também o funcionalismo
do
Banrisul
sofrerá
as
conseqüências ruins da venda de
ações do banco. Para atender aos
investidores privados, o banco terá
que apresentar lucros crescentes.
Isto indica que os funcionários
deverão sofrer pressão ainda maior
para o cumprimento de metas.
Os resultados disso nós já
conhecemos. Um ambiente de
trabalho deletério; tensão e

Banco foi condenado no TST
O Tribunal Superior do Trabalho
condenou o Itaú por obrigar um exbancário a converter dez dias de férias
em abono pecuniário. O TST constatou
que a ficha de registro do bancário
mostrava que a conversão de dez dias
de férias em abono havia ocorrido
durante todos os anos trabalhados ao
passo que o banco não apresentou os
requerimentos para tanto. Assim,
conforme o Consultor Jurídico do TST
“A conversão de um terço das férias em
abono pecuniário deve ser uma opção
do empregado e não pode ser imposta
pelo empregador, sob pena de nulidade”.

estresse rotineiros, que tendem a
ampliar ainda mais o já alto nível
de adoecimento na categoria
bancária.
Infelizmente, não é só isso.
Também em seus ganhos os
funcionários serão atacados. Afinal,
lucros crescentes só podem ser
compatibilizados com salários
menores e a redução, ou mesmo a
supressão, de direitos dos
trabalhadores.”

Criminalizando os
protestos populares
No dia 11/12/2014, o
Parlamento espanhol aprovou a Ley de
Segurança Ciudadana. Na prática,
essa lei criminaliza as manifestações
populares. Conforme o jornalista
Raphael Tsavkko Garcia, sobre os
“cidadãos espanhóis, recairão
pesadas multas caso decidam realizar
protestos,
manifestações
e
escrachos. Multas mais pesadas do
que as pagas por motoristas bêbados
ou membros do PP ou da casa real
envolvidos em casos de corrupção.
Garcia aponta ainda que “Na Espanha
do Partido Popular a palavra de um
policial vale mais do que as bases
fundamentais do direito. E quem ousar
registrar casos de abuso policial será
culpado e multado - e não o agressor.”
Você pode ler mais sobre o
assunto acessando o sítio
www.operamundi.uol.com.br, seção
Opinião, data de 16/12/2014.
PIADINHA
Um velhinho é carregado por uma
cegonha. Já impaciente ele se vira para
ela e diz:
- Você poderia pelo menos admitir que
estamos perdidos?

